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Välkomnande av nya
ledamöter

Christina Ottander välkomnar Alex Örtegren och J Ola
Lindberg som nya ledamöter samt redogör för FK:s
uppdrag

Utseende av
justeringsperson

Forskningskommittén uppdrar åt Maria Jönsson att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.

Fastställande av föredragningslistan

Forskningskommittén beslutar att fastställa
föredragningslistan enligt utskick, med tillägg av en övrig
fråga:
- Utskick av minnesanteckningar
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14.

Inspel till arbetsgruppen
kring LH:s organisation
– fokus på forskning

Eva Lindgren föredrar ärendet och redogör för slutsatserna
i den senaste delrapporten från Umu:s arbetsgrupp som
genomlyser LH:s organisation ( publicerad den 8 juni 2021)
Efter arbetsgruppens analys av olika alternativ återstår
endast två organisatoriska alternativ för vidare utredning
under hösten:
- Integrering i linjeorganisationen
- Nuvarande organisation
Forskningskommittén menar entydigt att nuvarande
organisation är att föredra framför förslaget att
Lärarhögskolan integreras i linjeorganisationen. Man
menar att den senare lösningen skulle innebära ett hårt slag
mot såväl utbildningsvetenskaplig forskning som
forskarutbildning. Även samverkan inom
utbildningsvetenskap riskerar att splittras med en sådan
organisatorisk lösning.
Forskningskommittén diskuterade i detta sammanhang
även frågan om utbildningsvetenskap skulle ses som ett
ämne eller ett område, en fråga som är avgörande för om
det är möjligt att förlägga utbildningsvetenskaplig forskning
och forskarutbildning till en institution. Konsensus idag är
att det är ett område, vilket innebär att en linjeorganisation
ses som utesluten. Frågan kan dock behöva diskuteras
vidare.
Då diskussionen ensidigt fokuserat på fördelarna med
nuvarande organisation uppmanades ledamöterna att även
lyfta fram fördelarna med linjeorganisation som alternativ
för Lärarhögskolans verksamhet. Ledamöterna kunde dock
inte komma på någon enda fördel med en sådan
organisation för en så mångdisciplinär utbildning och
forskning som lärarutbildning och utbildningsvetenskap.
Länk till lägesrapport
https://bit.ly/38d9HEQ
Bilaga p 14
Delrapport LH organisation
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15.

ULF – lägesrapport och
framtidsplaner

Eva Lindgren inleder föredragningen med att rekapitulera
vad ULF är och hur man har jobbat med denna
försöksverksamhet tidigare. På nationell nivå är en
slutrapport under utveckling.
ULF ska nu permanentas och arbetet med detta har
påbörjats. ULF vid Umu haft möten med ett antal
forskningsledare, samtidigt som skolhuvudmännen arbetat
parallellt med att skapa samverkansstrukturer inom sina
egna organisationer.
Inför permanentningen av ULF har man vid Umu
diskuterat insatser för att utveckla och stärka samverkan
såsom projektmedel, samverkanscheckar och en
seminarieserie. Det finns även direktiv om att utvidga
samverkan till fler skolor och skolhuvudmän.
Forskningskommittén diskuterar frågan om hur medel för
samverkan ska fördelas fortsättningsvis, inte minst vad
gäller samverkanscheckarna. I permanentningen av ULF är
det angeläget att det blir en bottom-up-process där
initiativen kommer även från forskare och lärare.
Frågan om samfinansierade satsningar mellan
skolhuvudman och lärosäte diskuteras. Det poängteras att
det måste skapas förutsättningar för samverkan även för de
mindre skolhuvudmännen som inte kan gå in med lika
mycket medfinansiering. Medfinansieringen ska med andra
ord kunna förhandlas.
Frågan om kontaktytor för lärare och forskare diskuteras.
Det finns både för- och nackdelar med att utse och lyfta
fram särskilda kontaktpersoner vid Umu. En fördel är att
det skulle bli ett transparent system. En nackdel är att man
genom detta skulle kunna styra samverkans inriktning eller
att det kan förefalla som att dessa personer är tillgängliga
på ett sätt som de inte kan leva upp till. Ett alternativt
förslag, som även diskuterats inom ULF vid Umu tidigare,
är att använda sig av Aim days som en kontaktyta mellan
lärare och forskare.
Forskningskommittén menar att det är rimligt att arbeta
småskaligt med nya finansierings- och samverkansformer,
åtminstone inledningsvis, för att möjliggöra en analys av
utfallet innan man gör bredare satsningar.
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Revidering av
verksamhetsplan och

Eva Lindgren föredrar ärendet och förklarar den föreslagna
ändringen i forskningsplanen där medel tas från tre
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forskningsplan,
inklusive postdocprogram

doktorandanställningar samt från potten för forskningstid
och istället läggs på karriärtjänster för nydisputerade från
och med 2022, inom ramen för ett postdoc-program.
Forskningskommittén diskuterar denna omprioritering och
finner den motiverad utifrån dagens situation. Många
nydisputerade inom utbildningsvetenskap har svårt att få
forskningsmedel eller en anställning. Idag kan endast de
som redan har sin anställning vid Umu säkrad erhålla
medel från den sökbara resursen.
Tanken är att Lärarhögskolan ska erbjuda institutioner och
fakulteter att samfinansiera forskningstid i tjänst på
liknande sätt som för doktorandanställningarna.
Forskningskommittén ställer sig positiv till förslaget, under
förutsättning att det inte uppstår några arbetsrättsliga eller
rättviserelaterade problem.
I samband med diskussionen om karriärtjänsterna
diskuteras även förslag om införandet av
meriteringsutrymmen. Förslaget skjuts dock till framtiden
då denna grupp har möjlighet att söka medel för
forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området.
Dessutom har Lärarhögskolans riktade
forskningssatsningar inneburit att institutionerna kunnat
skapa meriteringsutrymmen utifrån sina behov av
förstärkning inom valda områden.
Anna Nordström går därefter igenom detaljerna i
forskningsplanen.
ULF-potten har lagts som ett schablonbelopp eftersom det
är osäkert hur mycket medel som kommer att inkomma för
denna verksamhet framledes. Ej beslutade satsningar
liksom andra budgetfrågor ska diskuteras vid nästa
sammanträde för forskningskommittén.
Även verksamhetsplanen lyfts till nästa sammanträde efter
en kort diskussion om punkten om risktagande och
nydanande forskning. Inga övriga synpunkter lyftes.
Forskningskommitténs rekommendation till styrelsen:
Lärarhögskolans forskningskommitté rekommenderar
styrelsen att stödja etableringen av ett karriärtjänstprogram
för nydisputerade inom det utbildningsvetenskapliga
området, under förutsättning att arbetsrättsliga frågor och
rättviseaspekter utreds innan programmet sjösätts.
Bilaga p 16 a
Forskningsplan (förslag)
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Bilaga p 16 b
Verksamhetsplan (utkast)
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Information om
inbjudan till
samfinansierade
doktorandanställningar

Carina Rönnqvist föredrar ärendet och redogör för
kommande utlysning av samfinansierade
doktorandanställningar. För att ge fakulteter, institutioner
och skolhuvudmän mer tid för att hitta samfinansiering och
mer aktivt kunna börja ta fram inriktningen på
doktorandanställningarna vill Lärarhögskolan gå ut med
inbjudan redan i september, istället för att invänta
budgetbeslutet i oktober. Forskningskommittén stödjer
detta förfarande.
Forskningskommitténs rekommendation till styrelsen:
Forskningskommittén rekommenderar Lärarhögskolans
styrelse att förhandsgodkänna inbjudan till
samfinansierade doktorandanställningar.
Bilaga p 17
Inbjudan till fakulteter, institutioner och skolhuvudmän
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Övriga frågor
Utskick av
minnesanteckningar

Forskningskommittén önskar en snabbare distribution av
minnesanteckningarna än tidigare. Berörda parter försöker
att tillmötesgå denna rimliga önskan.
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